
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acum în Braşov şi în toată ţara.   

“DIZA UP” SRL 

FIRMA CE  ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL MEDICAL,  

SOCIAL ŞI  ANTREPRENORIAL PENTRU  

PERSOANE CU DIZABILITATI LOCOMOTORII  

CU O PALETĂ VASTĂ DE PRODUSE 

 
Braşov 

Sediu social: B-dul Muncii, Nr.14,  

Contact:  

Sorin Para 0746336882, 

sorin_p84@yahoo.com 

SC “DIZA UP” SRL 

BRASOV 

 

 

 
 

 

 

 

 

VA ASTEPTAM CU DRAG  

SA VIZITATI OFERTELE NOASTRE 
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Verticalizatorul UP1, produsul principal 
al firmei, este destinat reabilitării pasive a persoanelor  

cu dizabilități cu pareze ale membrelor inferioare. 

Dispozitivul permite persoanei cu dizabilitate locomotorie  să 

stea independent și în siguranță (deși sub supraveghere) sau 

cu ajutorul altor persoane și isi  desfășoară activități simple  

din viața de zi cu zi în poziție dreaptă verticala. 
Datorită simplității sale, UP1  este un lucru neobișnuit  

de valoros ,dispozitivul  în timpul recuperarii persoanelor cu 

dizabilități la domiciliu, în spital sau centre de recuperare.  

Utilizarea adecvată a acestuia poate contribui la îmbunătățirea 

considerabilă a calității vieții persoanelor cu dizabilități. 

Avantajele verticalizatorului  sunt: bază ușoară și stabilă,  

reglare ușoară a fixării șoldului si a trunchiului  

in pozitia  verticala  etc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MULŢUMIM  
TUTUROR CLIENTILOR, PARTENERILOR ŞI  

COLABORATORILOR  

PENTRU SPRIJINUL ACORDAT! 

 



     SC “DIZA UP” SRL BRASOV 

« SC “DIZA UP” SRL BRASOV»  
a luat fiinţă din iniţiativa unui castigator 
de proiect european aflat in scaun cu 
rotile a cărui scop este intrajutorarea  
persoanelor cu dizabilitati prin oferirea 
unor produse benefice si utile care sa le 
imbunatateasca viata. 

 
 
 

Ne adresăm următoarelor  

categorii de grupuri ţintă:  

 

 Copii, tineri, persoane varstnice cu  

    dizabilitati locomotorii cărora le oferim   

    produsele noastre, marca inregistrata 

 Beneficiari ai serviciilor noastre pe bază 

de contract 

 Altor grupuri de persoane cu dizabilitati 

identificabile din asociatii, institutii medi-

cale, persoane juridice, spitale, clinici, 

medici, kinetoterapeuti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma SC “DIZA UP” SRL BRASOV 

detine în structura sa, oameni competenţi 

cu pregatire specializată care pot propune 

idei şi soluţii viabile clientilor si  

partenerilor săi. 

     Ofertă produse actuale: 

  Dispozitiv ”Verticalizator UP1 pentru     

adulti” 

Placa de transfer 

 

Oferta produse la comanda: 

 Dispozitiv ”Verticalizator UP1 pentru 

copii” 

 

 

Produsele sunt acreditate  

de Ministerul Sanatatii, beneficiaza  

de certificate de conformitate  

si de garantie 2 ani 

 

Dispozitiv ”Verticalizator UP1 ” 

   Produsul este dedicat persoanelor cu dizabilitate locomotor-

ie care-i ajuta in recuperarea medicala, alcatuit din combinatii 

de material feros si neferos,care imobilizeaza persoanele cu 

handicap in pozitie verticala prin blocarea partii inferioare 

(genunchi) si a celei de mijloc (fesele) a corpului; prin aceasta 

procedura ajuta corpul uman sa intretina organele (inima, 

rinichii, tractul intestinal, circulatia etc.) si ajuta in faza de 

recuperare a persoanelor cu dizabilitati locomotorii.  

   Este recomandat a se  utiliza în tratamentul prescris și in 

tratamentul preventiv al numeroaselor boli, în special în: 

- îmbunătățirea acțiunii sistemului cardiovascular  

- tratamentul preventiv și tratamentul stagnărilor venoase 

- imbunatatirea ventilatiei pulmonare si tratamentul preventiv al 

pneumoniei 

- tratamentul preventiv al embolilor arterelor pulmonare 
- tratamentul preventiv și tratamentul osteoporoze 

- tratamentul preventiv și tratamentul stagnărilor sistemului 

urinar 
- ameliorarea peristalticii intestinelor 

- ajutor în reeducarea  
vezicii neurogene 
- ameliorarea stării psihice 

- tratamentul preventiv al 

amitotrofiei 
-tratamentul preventiv și 

tratamentul contracțiilor 

-mobilitatea articulațiilor.      

 

Decizia de a defini  forma de reabilitare, inclusiv utilizarea  

verticalizatorului trebuie întotdeauna să fie  

recomandata de un medic de specialitate.   

 

Placa de transfer 
Este utilizata la transferul persoanei cu dizabilitati de pe 
scaunul rulant pe alta suprafata (pat, scaun, banca, etc.) sau 

invers  
Placa de transfer kineto  este construita  integral din lemn de 

mesteacan, din furnire cu grosimea de 1.4 mm.  
Dimensiunile acestuia sunt 800 mm latime, 200  mm lungime 

si 15 mm grosime. 

Este acoperita  pe ambele fete cu film fenolic de 145 
grame/mp, una dintre fete fiind antiderapanta si prezinta 

incleiere rezistenta la umiditate BFU100, cu adeziv tip feno-
plac, conform standard EN 636-3S, iar canturile sunt inchise 

cu vopsea acrilica impotriva umiditatii. Greutatea specifica 
este de 600-800 kg/mc iar incadrarea in clasa de emisii de 

formaldehida este E1, conform standard EN 717. 

 
Aceasta este una din metodele  
noastre de a ne face cunoscută  

oferta:  recomandările dvs.  

 

 

Oferta produselor DIZA UP reprezintă o recompensă 

pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii care sunt 

imobilizati fără să constientizeze că au nevoie de liniste, 

relaxare, mişcare şi socializare în afara scaunului, pentru a 

intretine sanatatea fizica si mentala la cote maxime. 

 


